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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ОТНОСНО: БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2015г.
С влизането в сила на Закона за публичните финанси от 01.01.2014г. всички
първостепенни разпоредители с бюджет публикуват на интернет страницата си утвърдения
си бюджет. В изпълнение на това задължение Община Брусарци публикува приложенията
съставляващи бюджет 2015г., както следва:
Приходи по параграфи
Приложение № 1
Разходи по функции и дейности
Приложение № 2
Разходи по параграфи
Приложение № 3
Капиталови разходи
Приложение № 4
Разходи по Оперативни програми
Приложение № 5
Намерение за поемане на дълг
Приложение № 6
Бюджетът на Община Брусарци за 2015г. е приет с Решение на Общински съвет гр.
Брусарци №339/12.02.2015 г.Съставен е в лева по пълна бюджетна класификация в
съответствие с приходните и разходните параграфи, подпараграфи, дейностите, групите и
функциите, определени с Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2015 година.
При спазване на всички нормативни документи имащи отношение към бюджета на
общината, Закона за държавния бюджет на Република България за 2015г., Закона за
публичните финаси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Брусарци бюджет 2015г. е формиран както следва:
ПРИХОДИ
Аналитичното разпределение на приходите по бюджет 2015г., включва:
1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности:
- субсидия за държавни дейности
1549217 лв.
- субсидия за капиталови разходи
25000 лв.
- преходен остатък на 01.01.2015г.
111914 лв.
-чужди средства и заеми
6016 лв
Приходи за финансиране на местните дейности:
- данъчни приходи
138200 лв.
- неданъчни приходи
271562 лв.
- обща изравнителна субсидия
399800 лв.
- субсидия за капиталови разходи
156200 лв.
- трансфери
31429 лв.
- преходен остатък на 01.01.2015г.
119632 лв.
Спрямо 2014г. бюджетното взаимоотношение между общината и централния
бюджет има увеличение през 2015г. с 49 хил. лв., в т.ч.: на единните стандарти за
делегираните от държавата дейности с 25 хил. лв.; на изравнителната субсидия с 24 хил.
лв.; целевата субсидия за капиталови разходи с 14 хил. лв. в т.ч. за основен ремонт и
изграждане на общински пътища с 8 хил. лв. Местните приходи са планирани в размер на
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409762 лв., в които се включват местните данъци, таксите и услугите, които се извършват
на населението. Прогнозата за постъпленията от имуществени данъци е формирана на
базата на действащите размери на местните данъци и очакваната събираемост от минали
гадини, а неданъчните приходи на база приходите от такси, услуги, наеми и продажби.
Спазили сме изискванията за изменението в нормативната база – Закона за местните
данъци и такси, но като цяло приходите са на равнището на постигнатото от предходните
години.
Собствените приходи на училищата, прилагащи ситемата на делегираните
бюджети се планират от съответните директори на училищата и тези средства постъпват
директно по банковите сметки на училищата и се разходват по решение на директора.
РАЗХОДИ
Разходната част на общинския бюджет възлиза на 2808970 лв., в т.ч.:
1. Разходи за държавни дейности
1 692147лв.
2. Разходи за местни дейности
1 116823лв.
Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно натуралните и
стойностни показатели, определении в Решение № 633 на Министерския съвет от 2014г.,
изменено с Решение на Министерски съвет № 801 от 2014г. за разделение на дейностите,
финансирани чрез общинските бюджети. Реализираният преходен остатък по бюджета на
общината се използва за финасиране на същите дейности, от които е реализирана
икономия в края на годината.
В структурно отношение най-висок относителен дял от разходите в делегираните
държавни дейности заема образованието – 40.27 %.
При планиране на местните разходи сме се ръководили от рисковите фактори, който
ни очакват – цени на горива, хранителни стоки, външните услуги за общината и други.
ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015г. на община
Брусарци са предвидени целеви средства за капиталови разходи в размер на 181200 лв., в
т.ч. за изграждане и основен ремонт на пътища 80000 лв.
Със собствени средства ще се извършат капиталови разходи за 16 316лв.
Като цяло бюджет на община Брусарци за 2015 г. е балансиран и общата му
макрорамка е следната:
Общо приходи:
Общо разходи:

2 808970 лв.
2 808970 лв.
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